
Κατηγορία και τρόπος δράσης: Καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. 
Περιέχει το δραστικό συστατικό dicamba, το οποίο απορροφάται από τα φύλλα και τις 
ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό.

Τρόπος εφαρµογής: Μεταφυτρωτικά µε ψεκαστήρα υψηλού όγκου, µπεκ τύπου σκούπας 
και πίεση μικρότερη από 3 Atm. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα το στρέµµα. 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού µέχρι τη 
μέση με νερό. Προσθέτουµε την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος και απογεµίζουµε το 
δοχείο. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται 3 φορές και τα νερά ρίχνονται στο 
ψεκαστικό δοχείο. 

Στοιχεία φυτοτοξικότητας ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα 
φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στην προτεινόμενη καλλιέργεια και δόση.

Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: Αραβόσιτος: Δ/Ο

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μακριά από παιδιά. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην 
τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να αποφεύγεται η 
ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / 
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από 
ατύχημα: Γενικά: Σε  περίπτωση  ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση επαφής 
με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο 
οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: 
Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν 
επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό 
αμέσως. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν 
έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός 
παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Σε περίπτωση 
κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην 
προκαλέσετε εμετό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗΝ ΡΥΠΑIΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 

DICAMBA (ΝΤΙΚΑΜΠΑ) Πυκνό διάλυµα (SL)
Εγγυηµένη σύνθεση: Dicamba 48% β/ο
           Βοηθητικές ουσίες 52,55% β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70092/29.07.2014

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
Καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στον 
αραβόσιτο. Απορροφάται από τα φύλλα και 

τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό. 

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Κάτοχος της άδειας - Εργοστάσιο συσκευασίας - 
Διανομή:

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Mάνδρα Αττικής, 
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ’ Φάση, ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Σίνδος, 
Τηλ.: 2310 795884 •  Fax: 2310 796741
www.ellagret.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό 
ερεθισμό.
Επιβλαβές για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις.

Παρατηρήσεις: * Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια, ** Μετρίως ανθεκτικά ζιζάνια

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Να μην εφαρμόζεται σε 
καλλιέργεια αραβοσίτου που προορίζεται για σποροπαραγωγή.

Χρονικό διάστημα  ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των 
καλλιεργειών που ακολουθούν: Δεν υπάρχει κίνδυνος δυσμενών επιπτώσεων στην 
αμειψισπορά των αροτριαίων καλλιεργειών. Κάθε καλλιέργεια που ακολουθείται σε 
προγράμματα αμειψισποράς μετά τον αραβόσιτο, μπορεί να φυτευτεί το φθινόπωρο μετά 
τη συγκομιδή αραβοσίτου ή την επόμενη άνοιξη. Απαιτείται άρωση πριν από τη σπορά / 
φύτευση των καλλιεργειών που θα ακολουθήσουν.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια 
αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης: Αποθηκεύεται στην αρχική του 
απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις 
συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / 
ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

κ.εκ/στρέµµα 

60 20

Όγκος ψεκ. υγρού
λίτρα/στρέµµα

Αραβόσιτος Τραχύ βλήτο, 
Λουβουδιά*,
Μεγάλη περικοκλάδα,
Κίρσιο*, 
Πολυκόμπι**, 
Περικοκλάδα*, 
Τάτουλας*

Καθολικός 
ψεκασμός 
μεταφυτρωτικά

Μία εφαρμογή 
BBCH 12-18


